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โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



คําชี้แจง   ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมคีําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรอืมากกวา แตละคาํตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรยีนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 4 

การออกกําลังกาย 
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแตพอประมาณเปนสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพของเรา 

คําถามที่ 1 : การออกกําลังกาย S493Q01 

อะไรคือขอดีของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  
ในแตละขอความ 
ตอไปน้ีเปนขอดีของการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอใชหรือไม ใช หรือ ไมใช 

การออกกําลังกายชวยปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากการไหลเวียนโลหิต ใช / ไมใช 

การออกกําลังกายนําไปสูการกินอาหารที่ดีตอสุขภาพ ใช / ไมใช 

การออกกําลังกายชวยหลีกเลี่ยงการมีน้ําหนักมากเกินไป ใช / ไมใช 

คําถามที่ 2 : การออกกําลังกาย S493Q03 

มีอะไรเกิดข้ึนเมื่อกลามเนื้อไดออกกําลัง  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ใน 
แตละขอความ 

สิ่งน้ีเกิดขึ้นเม่ือกลามเน้ือไดออกกําลังใชหรือไม ใช หรือ ไมใช 

กลามเนื้อมีเลือดไหลเวียนมากข้ึน ใช / ไมใช 

ไขมันเกิดข้ึนในกลามเนื้อ ใช / ไมใช 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 5 

คําถามที่ 3 : การออกกําลังกาย S493Q05 –  01  11  12  99 

ทําไมขณะที่กําลังออกกําลังกายจึงตองหายใจแรงกวาขณะที่กําลังพักผอน  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 
 

 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 6 

การผาตัดใหญ 
การผาตัดใหญที่ทําในหองผาตัดที่ติดตั้งเครื่องมือผาตัดพิเศษ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาโรคหลายชนิด 

คําถามที ่4 : การผาตัดใหญ S526Q01 

ในขณะผาตัดใหญ ผูปวยถูกวางยาสลบจึงไมรูเจ็บปวดแตอยางใด ยาสลบสวนใหญถูกใชในรูปของกาซ
ผานหนากากที่ครอบจมูกและปาก 

ระบบรางกายของมนุษยตอไปนี้เก่ียวของกับการทํางานของกาซยาสลบหรือไม  จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช”  ในแตละระบบ 

ระบบน้ีเก่ียวของกับการทํางานของกาซ
ยาสลบหรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

ระบบยอยอาหาร ใช / ไมใช 
ระบบประสาท ใช / ไมใช 
ระบบไหลเวียน ใช / ไมใช 

คําถามที ่5 : การผาตัดใหญ S526Q02 –  01  11  12  21  99 

จงอธิบายวาทําไมเครื่องมือผาตัดที่ใชในหองผาตัดจึงถูกทําใหปลอดเชื้อ 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 7 

คําถามที ่6 : การผาตัดใหญ S526Q03 

ผูปวยอาจไมสามารถกินและด่ืมหลังการผาตัด ดังนั้นจึงใหอาหารโดยการหยด (น้ําเกลือ) ที่
ประกอบดวย น้ํา น้ําตาล และเกลือแร  บางครั้งยาปฏิชีวนะและยานอนหลับถูกเติมเขาไปดวย 

ทําไมน้ําตาลที่เติมเขาไปในน้ําเกลือ จึงมีความสําคัญสําหรับผูปวยหลังผาตัด 

1. เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ํา 
2. เพ่ือควบคุมการเจ็บปวดหลังผาตัด 
3. เพ่ือรักษาการติดเชื้อหลังผาตัด 
4. เพ่ือใหสารอาหารที่จําเปน 

คําถามที ่7 : การผาตัดใหญ S526Q04 

การปลูกถายอวัยวะที่เก่ียวของกับการผาตัดใหญเปนเรื่องธรรมดามากข้ึนเรื่อยๆ กราฟขางลางแสดง
จํานวนของการปลูกถายทีโ่รงพยาบาลแหงหนึ่งในชวงป 2003 

ขอสรุปตอไปนี้สามารถสรุปจากกราฟขางบนไดหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ   
“ไมใช” ในแตละขอสรุป 

ขอสรุปน้ีสามารถสรุปจากกราฟไดหรือไม ใช หรือ ไมใช 

ถาปอดไดรับการปลูกถาย หัวใจตองปลูกถายดวย ใช / ไมใช 

ไตเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดในรางกายมนุษย ใช / ไมใช 

ผูปวยสวนใหญที่ปลูกถายเปนผูปวยโรคไต ใช / ไมใช 

 
 

ไต ตับ หัวใจ ปอด 

9 2 2 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

อวัยวะที่ปลูกถาย 

จํา
นว

นก
าร

ปล
ูกถ

าย
 49 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 8 

เสื้อผา 

จงอานขอความตอไปนีแ้ลวตอบคําถาม 

บทความเกี่ยวกับเส้ือผา 

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษคณะหน่ึง ไดพัฒนาผา “ฉลาด” เพ่ือที่จะชวยใหเด็กพิการสามารถสื่อสารดวย 
“คําพูด” ได  เด็กที่ใสเสื้อก๊ักที่ทําดวยเสนใยพิเศษที่นําไฟฟาได ซ่ึงเช่ือมตอไปยังเครื่องสังเคราะหเสียง      
จะสามารถทําใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่เขาตองการสื่อสาร โดยการแตะลงบนผาที่มีความไวตอการสัมผัสเทาน้ัน 

วัสดุน้ีทําดวยผาธรรมดาและเคลือบรูพรุนดวยเสนใยที่มีคารบอนสอดไสอยู  จึงสามารถนําไฟฟาได เม่ือมี
แรงกดลงบนผา สัญญาณแบบตางๆ จะถูกสงไปตามเสนใยและไปแปลงสัญญาณ ชิพคอมพิวเตอรจะอาน 
ไดวาสวนใดของผาถูกแตะ แลวก็จะไปทําใหเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งอยูทํางาน เครื่องมือดังกลาวมี
ขนาดไมเกินกวากลองไมขีด 2 กลอง เทาน้ัน 

“สวนที่ฉลาด ก็คือ วิธีการทอและการสงสัญญาณผานทางเสนใย เราสามารถทอเสนใยน้ีใหกลมกลืนเขาไป
ในลายผาซ่ึงทําใหเราไมสามารถมองเห็นมัน” นักวิทยาศาสตรทานหน่ึงกลาว 

ผาน้ีสามารถซัก บิด  หรือหุมหอสิ่งตางๆ โดยไมเกิดความเสียหาย และนักวิทยาศาสตรยังกลาวดวยวา    
ผาน้ีสามารถผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก 

ที่มา: Steve Farrer, ‘Interactive fabric promises a material gift of the garb’, The Australian,  
10 สิงหาคม 1998. 

 
คําถามที่ 8 : เส้ือผา   S213Q01 

คํากลาวอางดังตอไปนี้ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการไดหรือไม 

จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  “ได” หรือ “ไมได”  ในแตละขอ 

ผา สามารถ สามารถทดสอบในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

ซักไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

หอหุมสิ่งตางๆ ไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

บิดไดโดยไมเกิดความเสียหาย ได / ไมได 

ผลิตเปนจํานวนมากไดในราคาถูก ได / ไมได 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 9 

คําถามที่ 9 : เส้ือผา S213Q02 

เครื่องมือชนิดใดในหองปฏิบัติการ  ที่ใชตรวจสอบวา ผาที่ทอข้ึนนําไฟฟาได  

1. โวลตมิเตอร (Voltmeter) 
2. กลองแสง  (Light box) 
3. ไมโครมิเตอร (Micrometer) 
4. เครื่องวัดเสียง (Sound meter) 
 

 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 10 

ทําน้ําด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปขางตนแสดงการทําน้ําใชสําหรับบานที่อยูในเมืองใหสะอาดเพียงพอเหมาะสําหรับการด่ืม  
 

คําถามที่ 10 : ทํานํ้าดื่ม S409Q01 –  01  02  03  11  12  13  99 

มีความจําเปนที่ตองมีแหลงน้ําด่ืมที่ดี น้ําที่พบอยูใตดินเรียกวา นํ้าใตดิน 

จงใหหนึ่งเหตุผลวาทําไมแบคทีเรียและอนุภาคที่เปนพิษมีอยูในน้ําใตดินจึงนอยกวาน้ําบนผิวดิน  
อยางเชน ทะเลสาบและแมน้ํา 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

(1) การผาน
ตะแกรงแยกผง 

แหลงน้ํา 
(อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ) 

(2) สระตกตะกอน (3) ถังกรอง (4) เติมคลอรีน (5) ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

น้ําในทอ
ประปา 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 11 

คําถามที่ 11 : ทํานํ้าดื่ม S409Q02 

การทําน้ําใหสะอาดเกิดข้ึนไดหลายข้ันตอน โดยใชเทคนิคตางๆ กัน กระบวนการทําความสะอาดน้ําที่
แสดงในรูปเก่ียวของกับสี่ข้ันตอน (หมายเลข 1 – 4)   ในข้ันตอนที่สอง น้ําถูกเก็บไวในสระตกตะกอนที่
เตรียมไว  

การทําน้ําใหสะอาดในข้ันตอนที่ 2 เกิดข้ึนไดอยางไร 

1. น้ํามีความเปนกรดลดลง 
2. แบคทีเรียในน้ําตาย 
3. เติมออกซิเจนลงไปในน้ํา 
4. กรวดและทรายจมลงสูดานลาง 
5. สารที่เปนพิษถูกทําใหสลายไป 

คําถามที่ 12 : ทํานํ้าดื่ม S409Q04 – 0 1 9  

ในข้ันตอนที่ 4 ของกระบวนการทําความสะอาด คลอรีนถูกเติมลงไปในน้ํา  

ทําไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ํา 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

คําถามที่ 13 : ทํานํ้าดื่ม S409Q06 –  01  02  11  12  99 

สมมติวา นักวิทยาศาสตรทําการทดสอบน้ําในโรงทําน้ําประปาแลวพบวายังมีแบคทีเรียบางชนิดที่เปน
อันตรายอยูในน้ําหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทําความสะอาดแลว  

ผูที่อยูทางบานควรทําอะไรกับน้ํากอนการด่ืม 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 

 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 12 

คําถามที่ 14 : ทํานํ้าดื่ม S409Q07 

น้ําด่ืมที่สกปรกสามารถทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพดังตอไปนี้ไดหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา 
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

นํ้าดื่มที่สกปรกสามารถทําใหเกิด
ปญหาน้ีตอสุขภาพ หรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

เบาหวาน ใช / ไมใช 

ทองรวง ใช / ไมใช 

โรคภูมิคุมกันบกพรอง / เอดส ใช / ไมใช 

 
 
 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 13 

ปรากฏการณเรือนกระจก 
จงอานขอความตอไปนีแ้ลวตอบคําถาม 

ปรากฏการณเรือนกระจก : เรื่องจริง หรือ นวนิยาย? 

สิ่งที่มีชีวิตตองการพลังงานในการดํารงชีวิต และพลังงานสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกมาจาก 
ดวงอาทิตย ซึ่งแผมาในอวกาศไดเพราะรอนมาก แตพลังงานที่มาถึงโลกมีสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น 

บรรยากาศของโลกทําตัวเหมือนผาหมคลุมปองกันผิวโลกของเรา คอยปองกันการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ซึ่งจะเกิดข้ึนหากโลกนี้ไมมีอากาศ 

พลังงานที่แผมาจากดวงอาทิตยสวนใหญจะผานบรรยากาศของโลก โลกจะดูดซับพลังงานไว
บางสวน และสะทอนพลังงานบางสวนกลับไป พลังงานที่สะทอนกลับนี้บางสวนจะถูกดูดซับโดยชั้น
บรรยากาศ 

ผลที่เกิดข้ึนคือ หากไมมีบรรยากาศดังกลาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหนือผิวโลกจะสูงกวาที่เปนอยูนี ้  
ทําใหบรรยากาศของโลกเกิดผลทํานองเดียวกับเรือนกระจก จึงเรียกวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” 

ปรากฏการณเรือนกระจกนี้ มีการกลาวถึงกันมากในศตวรรษที่ 20  

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกไดเพ่ิมสูงข้ึนจริง หนังสือพิมพและวารสารตางๆ  มัก 
บอกวา ตัวการสําคัญที่ทําใหอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนในศตวรรษที่ 20 คือ การเพ่ิมข้ึนของคารบอนไดออกไซด 

 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 14 

นักศึกษาชื่ออัจฉริยะ  สนใจทีจ่ะศึกษาความสัมพันธที่อาจเปนไปไดระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยของ
บรรยากาศของโลก และ ปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาบนโลก 

 เขาคนพบกราฟ 2 รูป ในหองสมุดดังตอไปนี ้

อัจฉริยะสรุปจากกราฟสองรูปนี้วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกที่สูงข้ึน เปนเพราะ
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกมาสูโลกเพ่ิมมากข้ึน 

20 

10 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

 
ป ค.ศ. 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

คารบอนไดออกไซดที่ถูก 
ปลอยออก (พันลานตันตอป)  
 

อุณหภูมิเฉล่ียของบรรยากาศ 
ของโลก ( oC)          

15.4 
 
 
15.0 
 
 
14.6 

 
ป ค.ศ 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 15 

คําถามที่ 15 : ปรากฏการณเรือนกระจก   S114Q03 – 01  02  11  12  99 

ขอมูลสวนใดของกราฟที่สนับสนุนการสรุปของอัจฉริยะ 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

คําถามที่ 16 : ปรากฏการณเรือนกระจก  S114Q04 – 0  1  2  9 

นักศึกษาอีกคนหนึ่งชื่อจินตนา ไมเห็นดวยกับการสรุปของอัจฉริยะ เธอเปรียบเทียบกราฟทั้งสองและ
บอกวา มีกราฟบางสวนไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ  

จงยกตัวอยางวา กราฟสวนใดไมสนับสนุนขอสรุปของอัจฉริยะ  พรอมทั้งอธิบายคําตอบ 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

คําถามที่ 17 : ปรากฏการณเรือนกระจก  S114Q05 – 01  02  03  11  12  99 

อัจฉริยะยืนยันขอสรุปของเขาที่วา อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศของโลกสูงข้ึน เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึน
ของคารบอนไดออกไซด  แตจินตนาคิดวาการสรุปของอัจฉริยะไมมีขอมูลพอ  เธอบอกวา “กอนที่จะ
ยอมรับขอสรุปนี้ คุณตองแนใจวาปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลตอปรากฏการณเรอืนกระจกตองมีคาคงที”่ 

จงบอกปจจัยที่จินตนากลาวถึงมา 1 อยาง 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 16 

พฤติกรรมของปลาหลังหนาม 
ปลาหลังหนามเปนปลาที่เลี้ยงงายในตูปลา 

 ในฤดูผสมพันธุทองของปลาหลังหนาม
ตัวผูจะเปลี่ยนจากสีเงินเปนสีแดง 

 ปลาหลังหนามตัวผูจะโจมตีคูแขงตัวผูตัว
อ่ืนๆ ที่เขามาในบริเวณที่ครอบครองและ
พยายามขับไลออกไปจากบริเวณนั้น 

 ถามีปลาตัวเมียสีเงินเขามาใกล ปลาตัวผูจะพยายามนําปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพ่ือให
ปลาตัวเมียไดวางไข 

ในการทดลอง นักเรียนคนหนึ่งตองการสํารวจตรวจสอบวา  อะไรทําใหปลาหลังหนามตัวผูแสดง
พฤติกรรมกาวราว 

ในตูปลาของนักเรียนไดเลี้ยงปลาหลังหนามตัวผูไวหนึ่งตัว  นักเรียนไดนําหุนของปลาที่ทําดวยข้ีผึ้ง
สามแบบผูกติดไวกับลวด  เขาแขวนหุนปลาทั้งสามแบบแยกกันไวในตูปลาในระยะเวลาที่เทากัน แลว
นับจํานวนครั้งที่ปลาตัวผูแสดงปฏิกิริยาอยางกาวราวโดยการพุงใสปลาข้ีผึง้ 

ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง 

คําถามที่ 18 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม S433Q01 – 0 1 9  

การทดลองนี้พยายามตอบคําถามใด 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมกาวราว 

หุนปลาแบบที่ 1 
สีเงิน 

หุนปลาแบบที่ 2 
สีแดง 

หุนปลาแบบที่ 3 
สีแดงเขม 

30 

15 

0 

ตัวเมีย ตัวผู 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 17 

คําถามที่ 19 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม S433Q02  

ในชวงของการผสมพันธุ  ถาปลาหลังหนามตัวผูเห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการ
แสดงพฤติกรรมเก้ียวพาราสีซึ่งดูคลายกับการเตนรําเล็กๆ  ในการทดลองครั้งที่สองไดสํารวจ 
ตรวจสอบพฤติกรรมเก้ียวพาราสีนี ้

อีกครั้งที่ใชหุนข้ีผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัวหนึ่งมีทองแบน สวนอีก
ตัวทองปอง  นักเรียนนับจํานวนครั้ง (ในเวลาที่กําหนด) ที่ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอ
หุนจําลองโดยแสดงพฤติกรรมเก้ียวพาราส ี

ผลการทดลองแสดงดังรูปขางลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ไดจากการทดลองครั้งที่สองนี ้

ขอสรุปเหลานี้ถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” 
ในแตละขอสรุป 

ขอสรุปน้ีถูกตองตามขอมูลที่ไดจากกราฟหรือไม ใช หรือ ไมใช 

สีแดงกอใหเกิดพฤติกรรมเก้ียวพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู ใช / ไมใช 

ปลาหลังหนามตัวเมียทองแบนกอใหเกิดปฏิกิริยาจากปลาหลัง
หนามตัวผูมากที่สุด ใช / ไมใช 

ปลาหลังหนามตัวผูแสดงปฏิกิริยาตอปลาตัวเมียทองปอง
บอยครั้งกวาปลาตัวเมียทองแบน ใช / ไมใช 

 

จํานวนครั้งที่ปลาตัวผู
แสดงพฤติกรรมเก้ียว
พาราสี 

= สีแดง 
= สีเงิน 

30 

15 

0 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 3     หนา 18 

คําถามที่ 20 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม S433Q03 – 0 1 2 9  

การทดลองไดแสดงพฤติกรรมกาวราวของปลาหลังหนามตัวผูตอหุนปลาทองสีแดง  และแสดง
พฤติกรรมเก้ียวพาราสีตอหุนปลาทองสีเงิน 

ในการทดลองครั้งที่สาม ไดกลับมาใชหุนของปลาทั้งสี่แบบอีกครั้ง: 

แผนภูมิสามรูปขางลางนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เปนไปไดของปลาหลังหนามตัวผูที่มีตอหุนแตละแบบ
ดานบน 

ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทํานายวาจะเกิดกับแบบจําลองของปลาแตละแบบ 

 

 

 

 

 

จงเติมอักษร ก  ข  หรือ ค  เพียงตัวอักษรเดียวที่เปนผลเกิดจากหุนแตละแบบ 

 ปฏิกิริยา 

แบบที ่1  

แบบที ่2  

แบบที ่3  

แบบที ่4  
 

หุนปลาแบบท่ี 1 หุนปลาแบบท่ี 2 หุนปลาแบบท่ี 3 หุนปลาแบบท่ี 4 

= สีแดง 
= สีเงิน 

จํานวนของ
ปฏิกิริยาตัวผู 

ก ค ข 
= จํานวนของพฤติกรรมกาวราว 
= จํานวนของพฤติกรรมเก้ียวพาราสี 



 

ขอสอบวิทยาศาสตร   

ชุดที่ 4 

Pr
og

ra
m

m
e 

 fo
r  

In
te

rn
at

io
na

l  
St

ud
en

t  
As

se
ss

m
en

t (
PI

SA
) 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 



 

คําชี้แจง   ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 3 

คําชี้แจง 

ในแบบทดสอบชุดนี้ นักเรียนจะพบคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ใหนักเรียนอานคําถามทุกขออยางละเอียดรอบคอบ แลวตอบคําถามใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

บางคําถามจะมคีําตอบใหเลือกสี่คําตอบหรอืมากกวา แตละคาํตอบจะมีตัวเลขแสดงอยูขางหนา คําถามประเภทนี้
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบตัวเลขที่อยูหนาคําตอบที่นักเรยีนคิดวาถูกตอง  

บางขอมีคําถามใหนักเรียนตอบหลายคําตอบ โดยใหวงกลมลอมรอบคําตอบเดียวในแตละแถว  

สําหรับคําถามอื่นๆ นักเรียนจะตองเขียนคําตอบสั้นๆ ในทีว่างที่เตรียมไวในแบบทดสอบของนักเรียน คําถาม
เหลานี้นักเรียนอาจตองเขียนคําตอบเปนตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข  

บางคําถามตองการใหนักเรียนอธิบายคําตอบหรือใหเหตุผลประกอบคําตอบของนักเรียน คําถามเหลานี้มี
คําตอบถูกไดหลายคําตอบ นักเรียนจะไดคะแนนจากวิธีที่นักเรียนแสดงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอคําถาม 
และลักษณะการคิดที่นักเรียนแสดงออกมา นักเรียนควรเขียนคําตอบของนักเรียนในเสนบรรทัดที่กําหนดไว
ให จํานวนเสนบรรทัดจะเปนตัวบอกความยาวอยางคราวๆ ที่นักเรียนควรเขียนตอบ 

ขอสอบวิทยาศาสตรเหลานี้  เปนขอสอบที่เคยถูกนํามาใชในการประเมินของโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งบางขอ
ถูกใชในการประเมินผลจริง และบางขอถูกใชในการทดลองภาคสนาม ทั้งนี้ ขอสอบเหลานี้ยอมให
เผยแพรตอสาธารณชนแลว 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 4 

อัลตราซาวด 
ในหลายประเทศ  มีการถายภาพของทารกในครรภ (เด็กที่กําลังพัฒนาอยูในครรภ) โดยการถายภาพ
ดวยอัลตราซาวด (เอคโคกราฟฟ) ไดมีการพิจารณาแลววาอัลตราซาวดปลอดภัยทั้งมารดาและทารก
ในครรภ 

แพทยจะถือเครื่องตรวจจับคลื่นและเคลื่อนที่กลับไปมาบนทองของแม คลื่นอัลตราซาวดถูกสงผานไป
ในทอง ภายในทองคลื่นจะสะทอนที่ผิวของทารกในครรภ คลื่นสะทอนเหลานี้ถูกตรวจจับไดโดยเครื่อง
ตรวจจับคลื่นและสงผานไปยังเครื่องสรางภาพ 

คําถามที่ 1 : อัลตราซาวด S448Q03 – 0 1 9  

ในการสรางภาพ เครื่องอัลตราซาวดตองคํานวณระยะทางระหวางทารกในครรภกับเครื่องตรวจจับคลื่น 

คลื่นอัลตราซาวดเคลื่อนที่ผานทองดวยความเร็ว 1540 เมตร/วินาที เครื่องจะตองวัดอะไรอีกเพ่ือให
สามารถคํานวณระยะทางได 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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คําถามที่ 2 : อัลตราซาวด S448Q04 – 0 1 9  

การใชรังสีเอ็กซสามารถทําใหเห็นภาพทารกในครรภไดเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่อยูใน
ระหวางตั้งครรภจะไดรับคําแนะนําใหหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

ทําไมผูหญิงโดยเฉพาะที่อยูในระหวางตั้งครรภจึงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซบริเวณทอง 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

คําถามที่ 3 : อัลตราซาวด S448Q05 

การตรวจอัลตราซาวดของแมที่กําลังตั้งครรภสามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดหรือไม จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําถาม 

การตรวจอัลตราซาวดสามารถตอบ 
คําถามน้ีไดหรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

มีทารกมากกวาหนึ่งคนหรือไม ใช / ไมใช 

ตาของทารกเปนสีอะไร ใช / ไมใช 

ทารกมีขนาดปกติหรือไม ใช / ไมใช 
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เคร่ืองแปลงไอเสีย 
รถยนตรุนใหมสวนใหญไดติดตั้งเครื่องแปลงไอเสีย  ซึง่ทําใหไอเสียของรถยนตเปนอันตรายตอคนและ
สิ่งแวดลอมนอยลง 

ประมาณ 90%  ของกาซอันตรายถูกแปลงเปนกาซที่เปนอันตรายนอยลง  ตอไปนี้คือกาซบางชนิดที่
เขาไปในเครื่องแปลงและออกมาจากเครื่อง 

คําถามที่ 4 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q01 – 0 1 9  

จงใชขอมูลจากแผนผังขางบน เพ่ือยกตัวอยางวาเครื่องแปลงไอเสียทําใหไอจากทอไอเสียเปนอันตราย
นอยลงไดอยางไร 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

กาซที่เขาไป กาซที่ออกมา 
ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

ไนโตรเจน N2 

คารบอนไดออกไซด CO2 

น้ํา (ไอน้ํา) H2O น้ํา (ไอน้ํา) H2O 

คารบอนมอนนอกไซด CO 

ออกไซดของไนโตรเจน NO, 
NO2 

คารบอนมอนนอกไซด CO (10%) 
คารบอนไดออกไซด CO2 (90%) 
ออกไซดของไนโตรเจน NO, NO2 (10%) 

ไนโตรเจน N2 (90%) 

เครื่องแปลงไอเสีย 
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คําถามที่ 5 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q02 – 0 1 2 9  

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับกาซในเครื่องแปลงไอเสีย จงอธิบายถึงสิ่งทีกํ่าลังเกิดข้ึน 
ในเชิงของอะตอม และ โมเลกุล 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

คําถามที่ 6 : เคร่ืองแปลงไอเสีย S516Q04 – 0 1 9  

ตรวจดูกาซที่ปลอยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย  วิศวกรและนักวิทยาศาสตรทีท่ําเครื่องแปลงไอเสีย
เพ่ือใหผลิตกาซที่เปนอันตรายนอยลงยังมีปญหาที่ควรตองแกไข ปญหาหนึ่งนั้นคืออะไร 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  
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แปงขนมปง 
การทําแปงขนมปง คนทําขนมปงจะผสมแปง น้ํา เกลือ และยีสตเขาดวยกัน หลังจากผสมแลวเก็บแปง
ขนมปงไวในภาชนะหลายชั่วโมงเพ่ือใหเกิดการหมัก ในระหวางหมักมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดข้ึน
ในแปง โดยยีสต (เห็ดราเซลลเดียว) จะเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงขนมปงใหเปน
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล 

คําถามที่ 7 : แปงขนมปง S505Q01 

การหมักทําใหแปงขนมปงฟูข้ึน ทําไมแปงขนมปงจึงฟูข้ึนได 

1. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะแอลกอฮอลถูกสรางข้ึนและเปลี่ยนเปนกาซ 
2. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะยีสตเกิดการแบงเซลลเพ่ิมจํานวน 
3. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะกาซคารบอนไดออกไซดถูกสรางข้ึน 
4. แปงขนมปงฟูข้ึน เพราะการหมักทําใหน้ํากลายเปนไอ 
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เครื่องชั่ง 

แปง น้ํา เกลือ
และยีสต  

ภาชนะ
แบบเปด 

การทดลองท่ี 3 

 

เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

แปง น้ํา เกลือ     
ไมมียีสต 

ภาชนะ 

การทดลองท่ี 2 

 

เครื่องชั่ง 

ที่ปด 

แปง น้ํา เกลือ และ
ยีสต  

ภาชนะ 

การทดลองท่ี 1 

 

เครื่องชั่ง 

แปง น้ํา เกลือ 
ไมมียีสต 

ภาชนะ 
แบบเปด 

การทดลองท่ี 4 

คําถามที่ 8 : แปงขนมปง S505Q02 

หลังจากผสมแปงขนมปงแลวสองถึงสามชั่วโมง คนทําขนมปงชั่งแปงขนมปงและสังเกตวามวลของ
แปงขนมปงลดลง 

มวลของแปงขนมปงในตอนเริ่มตนของทั้งสี่การทดลองดังรูปขางลางมีคาเทากัน การทดลองสองการ
ทดลองใดที่คนทําขนมปงควรจะนํามาใชทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบวายีสตเปนสาเหตุของการหายไป
ของมวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 2 
2. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 1 และ 3 
3. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 2 และ 4 
4. คนทําขนมปงควรเปรียบเทียบการทดลองที่ 3 และ 4 
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คําถามที่ 9 : แปงขนมปง S505Q03 

ในแปงขนมปง ยีสตเปลี่ยนแปงและน้ําตาลในแปงโดยเกิดปฏิกิริยาเคมีในชวงที่ทําใหเกิด
คารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล 

คารบอนอะตอมในคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอลมาจากไหน จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา 
“ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละคําอธิบาย 

คําอธิบายน้ีอธิบายไดถูกตองหรือไมวาคารบอน
อะตอมมาจากไหน 

ใช หรือ ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ําตาล ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของเกลือ ใช / ไมใช 

คารบอนอะตอมบางสวนมาจากน้ํา ใช / ไมใช 

คําถามที่ 10 : แปงขนมปง S505Q04 

เมื่อขนมปงที่ฟูข้ึน (ตั้งไวใหฟูข้ึน) ถูกอบในตูอบ ฟองอากาศและไอน้ําในแปงขนมปงจะขยายตัว 

ทําไมกาซและไอน้ําจึงขยายตัวเมื่อไดรับความรอน 

1. โมเลกุลของกาซและไอน้ําใหญข้ึน 
2. โมเลกุลของกาซและไอน้ําเคลื่อนที่เร็วข้ึน 
3. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
4. โมเลกุลของกาซและไอน้ํามีการชนกันลดลง 
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ความรอน 

คําถามที่ 11 : ความรอน S420Q01 

ปติกําลังทํางานซอมแซมบานเกาหลังหนึ่ง เขานําขวดน้ํา ตะปูเหล็ก และไมชิ้นหนึ่งไวที่ทายรถยนต 
หลังจากที่รถออกไปอยูกลางแดดเปนเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิภายในรถสูงถึงประมาณ 40 ๐C 
เกิดอะไรข้ึนกับวัตถุในรถยนต จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละขอความ 

เหตุการณน้ีเกิดขึ้นกับวัตถุหรือไม ใช หรือ ไมใช 

วัตถุทุกชนิดมีอุณหภูมิเทากัน ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งน้ําเริ่มเดือด ใช / ไมใช 

หลังจากระยะเวลาหนึ่งตะปูเหล็กเริ่มรอนแดง ใช / ไมใช 

คําถามที่ 12 : ความรอน S420Q03 

สําหรับของด่ืมในระหวางวัน ปติมีกาแฟรอน 1 ถวยที่มีอุณหภูมิประมาณ 90๐C  และน้ําแรเย็น 1 ถวย
ที่มีอุณหภูมิประมาณ 5๐C ถวยทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งลักษณะ ขนาด และปริมาตรของ
เครื่องด่ืมแตละอยางก็เทากัน ปติวางถวยไวในหองที่อุณหภูมิประมาณ 20๐C 

อุณหภูมิของกาแฟและนํ้าแรนาจะเปนเทาใดหลังจากตั้งไว 10 นาที  

1. 70 ºC และ 10 ºC 
2. 90 ºC และ 5 ºC 
3. 70 ºC และ 25 ºC 
4. 20 ºC และ 20 ºC 
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พืชดัดแปลงพันธุกรรม 

ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกหาม 

กลุมอนุรักษพันธุพืชและสัตวปากําลังเรียกรองใหยกเลิกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) 

ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาไมใหเกิดผลกระทบจากการใชสารฆาวัชพืช
ชนิดใหมซึ่งฆาขาวโพดพันธุด้ังเดิมไดดวย   สารฆาวัชพืชชนิดใหมนี้จะฆาวัชพืชเกือบ  
ทุกชนิดในไรขาวโพด 

นักอนุรักษบอกวา เนื่องจากวัชพืชเปนอาหารของสัตวเล็กๆ โดยเฉพาะแมลง   การใช  
สารฆาวัชพืชชนิดใหมกับขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม  แต
ผูสนับสนุนการใชขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมบอกวา การศึกษาทางวิทยาศาสตรไดแสดง
วาสิ่งนี้จะไมเกิดข้ึน 

ตอไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงในบทความขางบน: 

มีการปลูกขาวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ 

แตละแปลงถูกแบงเปนสองสวน ครึ่งหนึ่งปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใช   สารฆาวัชพืช
ชนิดใหม สวนขาวโพดพันธุด้ังเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิมถูกปลูกลงแปลงอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ 

จํานวนแมลงที่พบในแปลงขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดใหมมีจํานวนพอๆ กับ
แมลงในแปลงที่ปลูกขาวโพดพันธุด้ังเดิมที่ใชสารฆาวัชพืชชนิดเดิม 

คําถามที่ 13 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม S508Q02 

การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่กลาวถึงขางตน มีปจจัยใดทีต่ั้งใจทําใหแตกตางกัน  จงเขียนวงกลม
ลอมรอบคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ในแตละปจจัย 

ปจจัยน้ีต้ังใจทําใหแตกตางกันในการศึกษาหรือไม ใช หรือ ไมใช 

จํานวนของแมลงในสิ่งแวดลอม ใช / ไมใช 

ชนิดของสารฆาวัชพืชที่ใช ใช / ไมใช 
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คําถามที่ 14 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม S508Q03 

ขาวโพดถูกปลูกในทีต่างๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงใชพ้ืนที่ปลูกมากกวา
หนึ่งแหง 

1. เพ่ือเกษตรกรจํานวนมาก จะไดลองปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม 
2. เพ่ือดูวาขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตไดมากเพียงใด 
3. เพ่ือใหขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพ้ืนที่ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
4. เพ่ือใหมีสภาวะที่แตกตางกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของขาวโพด 
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กลางวัน 
จงอานขอมูลตอไปนี้และตอบคําถาม  

กลางวัน ของวันที่ 22 มิถุนายน 2545 
 
วันนี้ ขณะที่ทางซีกโลกเหนือฉลองวันที่มีกลางวัน
ยาวนานที่สุด   ออสเตรเลียจะมีกลางวันที่สั้นที่สุด  
 
ในเมลเบอรน* ประเทศออสเตรเลีย ดวงอาทิตยจะ 
ขึ้นเวลา 7:36 น.  และตกในเวลา17:08 น. จึงมี
กลางวัน 9 ช่ัวโมง  กับ 32 นาที 
 
เปรียบเทียบวันนี้ กับวันที่มีกลางวันยาวที่สุดทาง
ซีกโลกใต ซึ่งคาดวาจะเปนวันที่  22 ธันวาคม  ซึ่ง 
 

 
ดวงอาทิตยจะขึ้นในเวลา 5:55 น.  และจะตกใน
เวลา 20:42 น. ทําใหมีกลางวัน 14 ช่ัวโมง กับ   
47 นาที  
 
ประธานของสมาคมดาราศาสตร นายเปอรรี วลาโฮ 
กลาววา การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของซีกโลกเหนือ 
และซีกโลกใตนั้น เก่ียวของกับการที่โลกเอียง 23 
องศา 

   

*เมลเบอรน เปนเมืองในออสเตรเลีย อยูที่ละติจูด ประมาณ 38 องศา ใตเสนศูนยสูตร 

คําถามที่ 15 : กลางวัน S129Q01 

ขอใดอธิบายถึงการเกิดกลางวันและกลางคืนบนโลก  
1. โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง 
2. ดวงอาทิตยหมุนรอบแกนของตัวเอง 
3. แกนของโลกเอียง 
4. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย 
 

 
 
 
 



ขอสอบวิทยาศาสตร ชุดที่ 4     หนา 15 

คําถามที่ 16 : กลางวัน  S129Q02 – 01  02  03  04  11  12  13  21  99 

รูปขางลางนี้  แสดงลําแสงจากดวงอาทิตยสองไปยังโลก 

 

 

 

 

 

 
สมมุติวาเปนวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดในเมลเบอรน   

จงเขียนเสนแกนโลก ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต และเสนศูนยสูตร ลงในรูป  
พรอมเขียนชื่อกํากับคําตอบวาเปนสวนใดดวย 
 
 
 
 
 
 

รูป:  ลําแสงจากดวงอาทิตย 

 

โลก 

แสงจาก 
ดวงอาทิตย 
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ฝดาษหน ู
ไวรัสที่ทําใหเกิดฝในสัตวมีอยูหลายชนิด ตามปกติไวรัสแตละชนิดจะทําใหเกิดโรคในสัตวเพียงชนิดเดียว
เทานั้น  นิตยสารฉบับหนึ่งรายงานวา นักวิทยาศาสตรไดใชพันธุวิศวกรรมเพ่ือดัดแปลงดีเอนเอ (DNA) 
ของฝดาษหนู  ไวรัสที่ดัดแปลงนี้ฆาหนูทุกตัวที่ติดโรคนี ้

นักวิทยาศาสตรบอกวา การวิจัยเรื่องการดัดแปลงไวรัส จําเปนตองทําเพ่ือควบคุมสัตวที่ทําลายอาหาร
ของมนุษย  มีคําวิจารณงานวิจัยนีคื้อ ไวรสัอาจจะหนีหลุดรอดไปจากหองปฏิบัติการ และทําใหสัตวอ่ืน
เกิดโรค  ยังมีความกังวลอีกดวยวาเชื้อไวรัสฝดาษดัดแปลงที่ทําใหเกิดโรคในสัตวชนิดหนึ่ง อาจจะทํา
ใหเกิดโรคในสัตวชนิดอ่ืนอีกดวย  โดยเฉพาะอยางย่ิงในมนุษย   

ปกติคนติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดฝเรียกวาเปนฝดาษ ฝดาษสามารถฆาคนที่ติดโรคเกือบทั้งหมด  
ในขณะที่คิดกันวาโรคนี้ไดถูกกําจัดใหหมดโลกแลว  ยังมตีัวอยางเชื้อไวรัสฝดาษทีถู่กเก็บไวใน
หองปฏิบัติการทั่วโลก 

คําถามที ่17 : ฝดาษหนู S423Q01 

คําวิจารณที่แสดงความกังวลวา  ไวรัสฝดาษหนูอาจทําใหเกิดโรคในสัตวชนดิอ่ืนนอกเหนือจากหนูได  
เหตุผลใดเปนคําอธิบายความกังวลนี้ไดดีที่สุด 

1. ยีนของไวรัสฝดาษ และยีนของไวรัสฝดาษหนูที่ดัดแปลงแลวเหมือนกันทุกประการ 
2. การกลายพันธุของดีเอนเอของฝดาษหนู อาจทําใหไวรัสไปติดในสัตวชนิดอ่ืนได 
3. การกลายพันธุอาจทําใหดีเอนเอของไวรัสฝดาษหน ูเหมือนกับดีเอนเอของฝดาษทุกประการ 
4. จํานวนยีนในไวรัสฝดาษหนูมีเทากันกับไวรัสฝชนิดอ่ืนๆ 
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คําถามที ่18 : ฝดาษหนู S423Q02 

คําวิจารณการวิจัยที่กังวลวา  ไวรัสฝดาษหนูที่ถูกดัดแปลงสายพันธุแลว อาจจะหนีหลุดรอดออกไป
จากหองปฏิบัติการ ไวรัสนี้อาจทําใหหนูบางชนิดสูญพันธุ  

ผลเหลานี้นาจะเกิดข้ึนหรือไมถาหนูบางชนิดสูญพันธุ จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา  ”ใช” หรือ ”ไมใช” 
ในแตละคําถาม 

ถาหนูบางชนิดสูญพันธุ ผลที่เกิดตามมาตอไปน้ีอาจเกิดขึ้นหรือไม ใช หรือ ไมใช 

หวงโซอาหารบางหวงอาจจะถูกกระทบ ใช / ไมใช 

แมวตามบานอาจตายเพราะขาดอาหาร ใช / ไมใช 

พืชที่หนูกินเมล็ดเปนอาหารอาจเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ใช / ไมใช 

คําถามที ่19 : ฝดาษหนู S423Q03 

บริษัทหนึ่งกําลังพยายามพัฒนาไวรัสที่จะทําใหหนูเปนหมัน ไวรัสดังกลาวอาจชวยควบคุมจํานวนหนูได 

สมมติวาบริษัทนั้นประสบความสําเร็จ ควรมีการตอบคําถามตอไปนี้ดวยการวิจัยกอนที่จะปลอยไวรัสนี้
ออกไปหรือไม  จงเขียนวงกลมลอมรอบคําวา ”ใช” หรือ ”ไมใช”  ในแตละคําถาม 

คําถามน้ีควรจะมีการวิจัยเพื่อหาคําตอบกอนที่จะปลอยไวรัส 
ออกไป หรือไม 

ใช หรือ ไมใช 

วิธีไหนจะดีที่สุดในการแพรไวรัส ใช / ไมใช 

เปนเวลานานเทาไรกวาที่หนูจะสรางภูมิตานทานไวรัสนี ้ ใช / ไมใช 

ไวรัสนี้จะเกิดผลกับสัตวชนิดอ่ืนไดหรือไม ใช / ไมใช 

 




